פאר באלדיגע מעלדונג :מערץ 2013 ,12

גאווערנער קאומא זוכט פעדעראלע צושטימונג פאר ניו יארק סטעיט פלענער פאר האוזינג און ביזנעס שטורעם ערהוילונג
פראגראמען
 NYSאיז די ערשטע סטעיט אדער לאקאלע רעגירונג ארויסצוגעבן אקט פלאן פאר ערשטע  $1.7Bאין פעדעראלע CDBG
געלטער פאר קאטאסטראפע ערהוילונג

גאווערנער ענדריו מ .קאומא ) (Governor Andrew M. Cuomoהאט היינט אריינגעגעבן ניו יארק סטעיט'ס פראפאזאל פאר
היימען און ביזנעסער ערהוילונג פראגראמען צו העלפן ניו יארקערס וועלכע האבן שאדן געהאט פון מעגא שטורעם סענדי ,ווי
אויך פון האריקעין איירין און טראפישע שטורעם ליע .די פראגראמען וועלן צושטעלן ביליאנען פון דאלארן אין דירעקטע הילף
צו אינדיווידואלן ,היים אייגנטומער און קליינע ביזנעסער ניצנדיג געלטער פון די  $60ביליאן סענדי הילף וועלכע איז
באשטעטיגט געווארן דורך קאנגרעס און איז אריינגעשריבן געווארן אין געזעץ דורך פרעזידענט אבאמא )(President Obama
אין יאנואר .די שטאט האט אויסגעשטעלט די פארשידענע ערליי פון פראגראמען ספעציפיש געצילט פאר פעדעראלע הילף צו ניו
יארקערס וועלכע זענען די מערסטע אין נויט און צו פארזיכערן אז די באווירקטע קאמיוניטיס ,און די גאנצע ראיאן ,בויט זיך
צוריק קלוגער און שטערקער ווי בעפאר .ניו יארק סטעיט איז די ערשטע באווירקטע רעגירונג קערפערשאפט אריינצוגעבן איר
אקט פלאן פאר באשטעטיגונג דורך די  USאפטיילונג פון האוזינג און אורבאן דעוועלאפמענט ,די אגענטור וועלכע איז דעזיגנירט
צו קאארדענירן די פעדעראלע רעגירונג'ס רעאקציע צו מעגא שטורעם סענדי.
"מעגא שטורעם סענדי איז געווען די ערגסטע שטורעם וועלכע האט באפאלן ניו יארק סטעיט און אונזער ראיאן אין די
רעקארדירטע היסטאריע ,און איר נאכווייען האבן צעשמעטערט היימען און ביזנעסער לענגאויס לאנג איילענד און די מעטרא
געגנט " ,האט גאווערנער קאומא ) (Governor Cuomoגעזאגט " .א דאנק די שווערע ארבעט און פירערשאפט פון אונזער
סטעיט'ס קאנגרעסשאנעל דעלעגאציע ,וועט ניו יארק ערהאלטן ביליאנען פון דאלארן אין פעדעראלע הילף צו העלפן היים
אייגנטומער און ביזנעסער אונטערנעמען פארעכטונגען און איבערבויען נאך די שאדן וועלכע איז פאראורזאכט געווארן דורך
מעגא שטורעם סענדי ,ווי אויך פון האריקעין איירין און טראפישע שטורעם ליע .די פלאן איז צוזאמענגעשטעלט געווארן מיט די
איינטיילנעמונג פון היים אייגנטומער און קליינע ביזנעסער אין באווירקטע קאמיוניטיס ,און עס וועט דינען אלץ א בלו-פרינט צו
וועג-ווייזן אונזער היימען און פריוואטע סעקטאר ערהוילונג".
אין יאנואר ,האט קאנגרעס באשטעטיגט אומגעפער  $60ביליאן אין צוגאב אויסגאבן באשטעטיגונג צו דעקן שאדן וועלכע ווערט
פאראורזאכט דורך שטורעמס וועלכע באווירקן די פאראייניגטע שטאטן ,פון וועלכע איבער  $30ביליאן איז ערווארטעט צו
ווערן געגעבן פאר ניו יארק סטעיט .לעצטע וואך האט  HUDארויסגעגעבן רעגולאציעס און געזעצן וועלכע טוען רעגירן איבער די
באנוץ פון די ערשטע  $1.7ביליאן וועלכע איז פארטיילט געווארן פאר ניו יארק ,און האט פארמאל איינגעלאדנט ניו יארק זיך צו
אפעלירן פאר געלטער צו העלפן היים אייגנטומער ,קליינע ביזנעסער ,און קאמיוניטיס וועלכע זענען באווירקט געווארן פון
סענדי ,איירין און ליע מיט זייער אנגייענדע ערהוילונג באמיאונגען HUD .דארף פארמאל באשטעטיגן די סטעיט'ס
פארגעשלאגענע פראגראמען אונטער די קאמיוניטי דעוועלאפמענט בלאק גרענט קאטאסטראפע ערהוילונג )(CDBG-DR
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פראגראם בעפאר זיי קענען ארויסגעבן סיי וועלכע פון די געלטער פאר די סטעיט .די פראגראמען וועלכע זענען אויסגעשריבן
געווארן היינט ,וועט ווערן געאפפערט אינדרויסן פון ניו יארק סיטי ,אינדערצייט ווען ניו יארק סיטי וועט פארוואלטן אנדערע
פראגראמען נאכצוקומען די זעלבע געברויכן אינדערהאלב די סיטי ,ניצנדיג זייער אייגענע  CDBG-DRפארטיילונג פון $1.7
ביליאן.
די סטעיט'ס אקט פלאן איז גרייט פאר פובליק איבערזיכט אויף  .http://www.nyshcr.org/Publications/די אקט פלאן
רעפרעזענטירט די ספענדן פלאן בלויז פאר די ערשטע פארטיילונג פון  CDBG-DRגעלטער און טוט נישט רעפלעקטירן די פולע
מאס פון ערהוילונג אקטיוועטעטן וועלכע ווערן אונטערגענומען דורך די סטעיט דורך אנדערע סטעיט און פעדעראלע
פראגראמען.
האוזינג און אורבאן דעוועלאפמענט סעקרעטאר שאון דאנאווען ) ,(Shaun Donovanוועלכע דינט אויך אלץ די פארזיצער פון
די האריקעין איבערבוי סענדי טעסק פאורס ,האט געזאגט" ,מיר האבן געארבעט נאנט מיט די סטעיט פון ניו יארק צו
אינדענטיפיצירן ערטער פון נישט נאכגעקומענע געברויכן און פארזיכערן אז די ערשטע רונדע פון  CDBG-DRגעלטער העלפט
פאמיליעס און קליינע ביזנעסער זיך צוריק שטעלן אויף זייער פיס .באזירט אויף אונזערע געשפרעכן ,זענען מיר אפטימיסטיש אז
די סטעיט ריקט זיך אין די ריכטיגע ריכטונג ,כאטש מיר וועלן איבערגיין די לעצטע אקט פלענער און פארזיכערן זיי שטימען מיט
די קריטעריע פאר באנוץ וועלכע מיר האבן ארויסגעגעבן פאריגע וואך .איך קוק ארויס צו בויען אויף די שותפות וועלכע מיר
האבן געמאכט מיט גאווערנער קאומא ) (Governor Coumoצו העלפן קאמיוניטיס אין ניו יארק איבערבויען אין א וועג וועלכע
מאכט זיי שטערקער ,מער עקאנאמיש קאנקורענדיג און בעסער מעגליך צו קענען זיך ווידערשטעלן די נעקסטע שטורעם".
כדי די שטאט זאל קענען פארטיילן די געלטער צו ניו יארקערס וועלכע זענען בארעכטיגט פאר הילף ,מוז  HUDפארמאל
באשטעטיגן די סטעיט'ס פארגעשלאגענע פראגראמען .דאס ארויסגעבונג פון די פלאן הייבט אן א פעדארלע פארלאנגטע זיבן
טאג'עדיגע פעריאד פאר פובליק קאמענטאר איידער 'HUDס ענדגילטיגע איבערזיכט.
"מיר האבן געארבעט האנט ביי האנט מיט אונזער פעדעראלע שותפים זינט דעם טאג ווען סענדי האט באפאלן און יעדע טאג זייט
דעמאלטס .די סטעיט וועט צושטעלן סיי וועלכע הילף און קאלאבאראציע עס איז נויטיג צו זעהן אז  HUDבאשטעטיגט די פלענער
ווי שנעלער מעגליך אזוי אז מיר זאלן קענען באקומען די הילף צו ניו יארקערס וועלכע דארפן עס און פארדינען עס " ,האט
גאווערנער קאומא ) (Governor Cuomoצוגעלייגט.
נאסאו קאונטי עקזעקיוטיוו עדווארד פי .מענגענאו ) (Edward P. Manganoהאט געזאגט" ,די פעדעראלע געלטער זענען
קריטיש וויכטיג אין העלפן אונזערע איינוואוינער זיך ערהוילן פון די שאדן פון האריקעין סענדי .מיט די פראגראמען ,וועלן מיר
העלפן נאכקומען די באלדיגע געברויכן פון היים אייגנטומער ,העלפן ביזנעסער אין ערהוילונג אזוי אז אונזער עקאנאמיע קען
ווייטער וואקסן און אנהייבן צוריק איבערצובויען אונזער קאמיוניטי שטערקער .איך לויב אויס גאווערנער קאומא ) Governor
 (Cuomoפאר זיין פירערשאפט און איבערגעגעבנקייט צו העלפן נאסאו איינוואוינער זיך ערהוילן".
סופאלק קאונטי עקזעקיוטיוו סטיוו בעלאן ) (Steve Belloneהאט געזאגט" ,סאפאלק קאונטי קוקט ארויס צו ארבעטן מיט די ניו
יארק סטעיט צו פארוואלטן  CDBGגעלטער צו די וועלכע זענען באווירקט געווארן דורך האריקעין סענדי .איבערבויען איז א
פריאריטעט פאר אלע איינוואוינער און מיר קאנגראטעלירן גאווערנער קאומא ) (Governor Cuomoפאר'ן מאכן וויכטיגע
פראגראמען צו אדרעסירן די געברויכן פון סאפאלק קאונטי איינוואוינער".
די פאלגענדע פראגראמען פארטיילונגען זענען באזירט אויף די ערשטע  $1.7Bוועלכע איז גרייט פאר די סטעיט .צוגאב געלטער
אין שפעטער'דיגע פארטיילונגען וועט ווייטער גיין צו אדרעסירן די ערטער וועלכע זענען אין נויט.
האוזינג
אזוי פיל ווי  300,000היימען לענגאויס די סטעיט זענען געשעדיגט געווארן אין געוויסע וועגן דורך מעגא שטורעם סענדי אליין,
און אומגעפער צוויי-דריטלעך פון אלע פראפערטיס וועלכע זענען פארפלייצט געווארן דורך סענדי זענען נישט געדעקט געווארן
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דורך פארפלייצונג אינשורענס .אפילו דארט ווי פראפערטי אייגנטומער פארמאגן אינשורענס ,איז אין אסאך פעלער נישט צוריק
געצאלט געווארן די פולער סומע וועלכע איז נויטיג געווען צו פארעכטן די שאדן ,לאזנדיג פאמיליעס מיט א באדייטנספולע
פארעכטונג און ערהוילונג יאך .אין צוגאב צו דעם ,קענען אסאך פאמיליעס זיך נישט ערלויבן צו אינוועסטירן אין קאטאסטראפע
פארלייכטערונג שריט צו רעדוצירן די ריזיקע פון צוקונפטיגע שאדן ,אפילו די אינוועסטמענטס זענען ווערט דאס געלט און
ראטעווען לעבנס שפעטער .צו העלפן היים אייגנטומערס וועלכע זענען באווירקט געווארן דורך די דריי שטורעמס זיך ערהוילן,
טוט ניו יארק סטעיט בעטן פון  HUDצו באשטעטיגן א סעריע פון האוזינג פראגראמען צו העלפן פאמיליעס איבערבויען זייערע
היימען בעסער און קלוגער.
איין-פאמיליע האוזינג $788 :מיליאן:
o

 Recreate NY Smart Home Repair and Reconstructionגרענטס –  $233מיליאן :היים אייגנטומערס וועלכע
געפינען זיך אין די קאונטיס וועלכע זענען באווירקט דורך מעגא שטורעם סענדי ,האריקעין איירין און טראפישע
שטורעם ליע ,וועמענס אויסגאבן צו פארעכטן אדער ערזעצן זייער היים גייט איבער די געלטער וועלכע זיי האבן
ערהאלטן פון אנדערע קוועלער קענען זיין בארעכטיגט פאר Recreate NY Smart Home Repair and
 Reconstructionגרענטס .די גרענטס וועלן דעקן די חילוק צווישן די באצאלונגען וועלכע איז ערהאלטן געווארן און
די סומע פון פארלוסט וועלכע דער היים אייגנטומער האט געליטן .צום ביישפיל ,אויב א היים אייגנטומער האט געליטן
 $110,000פון שאדן ,האט שוין ערהאלטן  $50,000פון פימא און די אינשורענס קאמפאני ,קען זי זיין בארעכטיגט
פאר א צוגאב  $60,000גרענט פאר קוואליפיצירטע פארעכטונגען אונטער די פראגראם .פארעכטונגען און ערהוילונג
קענען ווערן פארלאנגט נאכצוקומען גרין בילדינג סטאנדארטן און צו פארבעסערן ענערגיע פראדוקטיוויטי ,ווי עס איז
שייך.

o

 Recreate NY Smart Home Resilienceגרענטס –  $259מיליאן :א היים אייגנטומער וועמענס טיילווייז
געשעדיגטע פראפערטי איז פלאצירט אין די -100יעריגע פארפלייצונג פלעין אדער וועמענס פראפערטי עס איז
פלאצירט אינדרויסן פון די פארפלייצונג פלעין איז באדייטנספול געשעדיגט געווארן קען זיין בארעכטיגט פאר געלטער
אונטער צו שטיצן ערהוילונג פראיעקטן וועלכע רעדוצירן די ריזיקע פון צוקונפטיגע שאדן צו זייערע היימען .פראיעקטן
וועלכע ווערן געשטיצט דורך די גרענטס וועלן מאכן די היימען באדייטנספול ווייניגער אויסגעשטעלט צו צוקונפטיגע
שטורעם שאדן ,און וועט שפארן אייגנטומער באדייטנספול דורך נידריגערע פארפלייצונג אינשורענס פרימיומס .אין
מערסטנס פעלער ,וועלן די גרענטס דעקן די פולע קאסטן פון אזעלכע ערהוילונג וועלכע איז נישט געדעקט געווארן
דורך אנדערע הילף .בילדינג ערהוילונג קען ווערן פארלאנגט נאכצוקומען גרינע בילדינג סטאנדארטן און צו
פארבעסערן ענערגיע פראדוקטיוועטי ,ווי עס איז שייך.
 Recreate NY Smart Home Buyoutפראגראם –  $171מיליאן :געוויסע ערטער זענען אויף א הויעכע ריזיקע פאר
איבערחזר'נדע פארפלייצונגען ,וועלכע פאראורזאכט שאדן צו היימען און ריזיקירט דאס לעבן פון איינוואוינער און
עמערזשענסי רעספאנדערס .צו רעדוצירן די ריזיקעס און צושטעלן איינוואוינער מיט א געלעגענהייט צו פארלאזן
זייערע פראפערטיס ,וועט ניו יארק סטעיט אנבאטן פרייוויליגע אויסקויפ'ונגען פאר היימען וועלכע זענען:
o

באדייטנספול געשעדיגט אינערהאלב די -500יעריגע פארפלייצונג פלעין ,אדער

o

פלאצירט אינערהאלב באשטימטע אויסקויפ’ונגען ערטער ווי עס איז פארגעקומען שאדן און ווי פראפערטי
קען זיין אויסגעשטעלט צו צוקונפטיגע שאדן צוליב ים שטאפל העכערונג און אנדערע פאקטארן .די
פארבעסערטע אויספארקויפן וועלן ווערן אויסדערוועלט אין באראטונג מיט קאונטי און לאקאלע רעגירונג
באאמטע.

אין זייערע הויכע ריזיקע ערטער ,וועט זיין א פארבאט איבערצובויען און די ערטער וועלן ווערן גענוצט אלץ
באפפער זאונען .אונטער די סטעיט'ס פראפאזל ,און לויט די באשטעטיגונג פון  ,HUDאיז איבער-דעוועלאפמענט
פון פראפערטי אינדרויסן פון די -100יעריגע פארפלייצונג פלעין וועלכע מען האט באקומען דורך אן
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אויסקויפ’ונג ,ווען געווען ערלויבט ,אזוי לאנג ווי די נייע געבוי ווערט געבויעט צו דערלייכטערן צוקונפטיגע
פארפלייצונג השפעות .היים אייגנטומער וועלן ווערן צווואוסן געטאן אויב זיי זענען בארעכטיגט פאר אן
אויסקויפונג נאכדעם וואס  HUDהאט באשטעטיגט די פלאן.
היים אייגנטומערס וועלכע זענען בארעכטיגט פאר אן אויסקויפ’ונג וועלן ערהאלטן די פולע איידער-די-שטורעם
יושר'דיגע מארקעט ווערד פאר זייער היים ביז די  FHAהלוואה גרעניץ .א פראמאשען פון ביז  5%וועט אויך
געאפפערט ווערן פאר פאמיליעס וועלכע טוען זיך איבער פלאצירן אינערהאלב זייער היים קאונטי אדער באראו.
מולטי פאמיליע האוזינג $124 :מיליאן:
•

קליינע מולטי-פאמיליע פארעכטונג און איבערבוי גרענטס –  $31מיליאן :גרענטס וועלן זיין גרייט צו העלפן פארעכטן
איבערפרישן און\אדער איבערבויען  3-7יוניט פראפערטיס וועלכע האבן געליטן שטורעם שאדן .אין אלע פעלער ,וועלן
אזעלכע גרענטס דעקן די פארלוסטן וועלכע זענען נישט געדעקט דורך אנדערע קוועלער .פארעכטונג און איבערפרישן
קען ווערן פארלאנגט נאכצוקומען גרינע בילדינג סטאנדארטן און צו פארבעסערן ענערגיע פראדוקטיוויטי ,ווי פאסיג.

•

קליינע מולטי-פאמיליע ערהוילונג גרענטס –  $62מיליאן :גרענטס וועלן זיין גרייט פאר  3-7יוניט פראפערטיס וועלכע
זענען פלאצירט אין די -100יעריגע פארפלייצונג פלעין צו שטיצן דערלייכטערונג פראיעקטן וועלכע רעדוצירן די
ריזיקע פון צוקונפטיגע שאדן .צו ערהאלטן גרענטס אונטער די פראגראם ,וועלן פראפערטי אייגנטומערס פאר רענטאל
פראפערטיס ווערן פארלאנגט צו דינגן א מינימום פון  51%פון די יוניטס אין די פראפערטי צו ניו יארקערס מיט
נידריגע און מיטל מעסיגע איינקונפטן .אין אלע פעלער ,וועלן אזעלכע גרענטס דעקן די אויסגאבן פון אזעלכע
פארלייכטערונגן וועלכע זענען נישט געדעקט דורך אנדערע קוועלער .בוי פארלייכטערונג קען ווערן פארלאנגט
נאכצוקומען גרינע בילדינג סטאנדארטן און צו פארבעסערן ענערגיע פראדוקטיווי ,ווי פאסיג.

•

גרויסע מולטי-פאמיליע פארלייכטערונג גרענטס –  $31מיליאן :מולטי-פאמיליע האוזינג פראפערטי אייגנטומערס ,מיט
פראפערטי וועלכע ענהאלט  8אדער מער יוניטס ,ווערן ערווארטעט אנצוהאלטן פאסיגע אינשורענס דעקונג וועלכע
וועט זיי באצאלן פאר שטורעם-פארבינדעטע שאדן .אנערקענען אז אזעלכע אייגנטומער קענען נישט אינוועסטירן אין
דערלייכטערונג-פארבינדעטע פראיעקטן אליינס צוליב זייערע אייגענע אפ-פראנט אויסגאבן וועלכע עס רעכנט איין,
האט ניו יארק סטעיט פארגעשלאגן צוצושטעלן פראמאשענס זיי צו דערמוטיגן צו נעמען שריט וועלכע רעדוצירן
ריזיקעס פאר ניו יארקערס וועלכע וואוינען אין זייער פראפערטיס .דערלייכטערונג גרענטס קען ווערן גרייט געמאכט
פאר געוויסע פראיעקטן וועלכע טוען אנזעהבאר פארעכטן די בילדינג'ס בויגזאמקייט אנטקעגן צוקונפטיגע שטורעמס,
ווי ריקן עלעקטראנישע סיסטעמען פון בעיסמענטס צו העכערע שטאפלען אינעווייניג אין די געביידע .בארעכטיגונג איז
באגרעניצט צו געביידעס וועלכע האבן געליטן שאדן פון סענדי און זענען פלאצירט אין די -100יעריגע פארפלייצונג
פלעין .אינדיווידואלע בילדינג גרענטס וועלן זיין אויסגעשטעלט צו א גרעניץ פאר יעדע געביידע .בוי פארלייכטערונג
קען ווערן פארלאנגט נאכצוקומען גרינע בילדינג סטאנדארטן און צו פארבעסערן ענערגיע פראדוקטיוויטי ,ווי פאסיג.

ביזנעס הילף
מעגא שטורעם סענדי האט געהאט א טיפע קעגנזייטיגע ווירקונג אויף די ניו יארק סטעיט עקאנאמיע ,און האט געשעדיגט
טויזענטער קליינע ביזנעסער .אין צוגאב ,טוען קליינע ביזנעסער וועלכע זענען באטראפן געווארן פון ביידע האריקעין איירין
און טראפישע שטורעם ליע ווייטער אויסשטיין געברויכן וועלכע קומען אין רעזולטאלט פון די שטורעמס .די סטעיט שלאגט
פאר צו ניצן  $415מיליאן צו העלפן ביזנעסער ערזעצן אדער פארעכטן פארלוסט אדער שאדן אינווענטארי און געצייג,
פארעכטן און פארלייכטערן געשעדיטע ערטער ,און דעקן ארבעטס געלט געברויכן.
צוריקברענגן ביזנעס $415 :מיליאן
•

קליינע ביזנעס גרענטס –  $233מיליאן :ניו יארק סטעיט וועט געבן געלטער צו העלפן ביזנעסער ,אריינגערעכנט
פארמינג און אגריקולטור אפעראציעס ,און נאנ-פראפיטס וועלכע האבן געליטן פיזישע שאדן אדער אינווענטארי

Yiddish

פארלוסטן ,אין רעזולטאלט פון מעגא-שטורעם סענדי ,האריקעין איירין ,אדער טראפישע שטורעם ליע .גרענטס
פון ביז  $50,000צו דעקן בארעכטיגע ,אומגעדעקטע פארלוסטן ווערן פארגעשלאגן צו ערמעגליכן אן
עפעקטירטע ביזנעס איינצוקויפן אדער צו פארעכטן גענויטיגטע געצייג ,פארעכטן אדער איבערבויען ערטער
וועלכע זענען געשעדיגט אדער פארניכטעט געווארן אין שטרעם ,און\אדער צושטעלן די ארבעטס געלטער וועלכע
זענען נויטיג אנצוהאלטן און לאזן וואקסן די ביזנעס .די סטעיט קען טיילן גרענטס ביז א סך הכל גרענט סומע פון
 $100,000צו ביזנעסער וועלכע האבן געליטן פיזישע שאדן און זענען אויסגעשטעלט צו א ריזיקע פון פארמאכונג
אדער באדייטנספולע ארבעט פארלוסטן אן א וואוקס אין גרענט סייז .ספעציעלע ביזנעס דערלייכטערונג גרענטס
פון ביז  $100,000ווערן אויך פארגעשלאגן צו דעקן אויסגאבן ווי אינסטאלירן בעק-אפ זשענערעטארס אדער
אויפהייבן הויפט געצייג ,צו העלפן פארמיידן שאדן צו די ביזענעסער אין צוקונפטיגע קאטאסטראפעס.
•

קליינע ביזנעס הלוואות –  $130מיליאן :ניו יארק סטעיט וועט מאכן א נידריגע-אינטערעסט הלוואה פראגראם צו
העלפן קליינע ביזנעסער ,אריינגערעכנט פארמינג און אגריקולטור אפעראציעס ,און נאנ-פראפיטס וועלכע זענען
ביי די ריזיקע ווייל זיי האבן געליטן פארלוסטן פון אינווענטארי ,אדער פיזישע פארמעגן אלץ רעזולטאלט פון די
שטורעם .הלוואות פון ביז  $1מיליאן קען זיין גרייט צו העלפן די ביזנעסער קויפן אדער פארעכטן נויטיגע געצייג,
פארעכטן און איבערבויען ערטער וועלכע זענען געשעדיגט אדער פארניכטעט אין די שטורעם ,און\אדער צושטעלן
די ארבעטס געלטער וועלכע זענען נויטיג אנצוהאלטן און לאזן וואקסן די ביזנעס .הלוואות פון העכערע סומעס קען
ווערן געאפפערט צו בארעכטיגטע ביזנעסער וועלכע זענען אויסגעשטעלט צו די ריזיקע פון פארמאכונג אדער
באדייטנספולע ארבעט פארלוסט .טערמינען וועלן זיין בויגזאם ,מיט אינטערעסט ראטעס אונטער  2%פאר
בארגערס.

•

ביזנעס קאנסולטינג ,מענטארינג און אנדערע סערוויסעס –  $3מיליאן :ניו יארק סטעיט וועט מאכן אן אנליין
נעטווארק צו ערלעדיגן פארבינדן צווישן ראטגעבערס און ביזנעס פראקטיצירערס וועלכע ווילן צושטעלן
קאנסולטינג און מענטארינג סערוויסעס צו קליינע ביזנעסער וועלכע זענען שווער באטראפן געווארן דורך די
שטורעם .ביז  $3מיליאן וועט ווערן גענוצט צו בויען די נעטווארק און שטיצן די פארזארגערס פון די קאנסולטינג
און מענטארינג סערוויסעס .אזעלכע סערוויסעס קענען אריינרעכענען פינאנציעלע פארוואלטונג ,ריעל עסטעיט,
מארקעטינג ,לעגאל ,און אינדוסטריע-ספעציפישע הילף.
•

ברעג פישכאפן אינדוסטריע ערהוילונג פראגראם –  $20מיליאן :ברעג פיש כאפן טוט
אונטערשטיצן טויזענטער ארבעטס באשעפטיגונגען אין ניו יארק סטעיט .מעגא שטורעם סענדי
האט פאראורזאכט באדייטנספולע שאדן צו די פיש כאפערס לענגאויס ניו יארק'ס ברעג ,און
אינדערצייט וואס די פיש כאפערס וועלן אויך זיין בארעכטיגט אנטייל צו נעמען אין די אנדערע
קליינע ביזנעס הילף פראגראמען וועלכע זענען היינט געמאלדן געווארן ,איז די אינדוסטריע
אויסגעשטעלט צו אייגנארטיגע פלענער .צו העלפן די וויכטיגע אינדוסטריע זיך ערהוילן ,וועט
ניו יארק סטעיט מאכן א געצילטע פראגראם צו שטיצן גרענטס ביז  $50,000צו זיין גרייט
פאר באווירקטע ביזנעסער .די גרענטס וועט דעקן פארלוסטן וועלכע זענען אחוץ דעם
בארעכטיגט און אומגעדעקט ,און העלפן די אינדוסטריע זיך יעצט אנגרייטן פאר די
באפארשטייענדע פישכאפן סעזאן.

•

סעזאנעל טוריזם אינדוסטריע ערהוילונג פראגראם –  $30מיליאן :אינדערצייט וואס די
סעזאנעל טוריזם ביזנעסער וועלן אויך זיין בארעכטיגט אנטיילצונעמען אין די אנדערע קליינע
ביזנעס הילף פראגראמען וועלכע זענען היינט געמאלדן געווארן ,טוען סעזאנעל קליינע
ביזנעסער אין די ברעג און וואסער קאמיוניטיס פארלאנגן א באלדיגע שטופ פון שטיצע צו
פארזיכערן אז זיי זאלן זיך קענען ווידער עפענען און ארבעטן אין צייט פאר די
באפארשטייענדע זוממער סעזאן .דערפאר ,טוט די סטעיט זוכן צוצושטעלן גרענטס ביז
 $50,000צו בארעכטיגטע ביזנעסער אין די אינדוסטריע .די גרענטס וועלן דעקן פארלוסטן
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וועלכע זענען אויסער דעם בארעכטיגט און אומגעדעקט און ארבעטס געלטער וועלכע זענען
נויטיג זיי צו העלפן זיך צוגרייטן פאר די באפארשטייענדע סעזאן.
געבוי באנק
ניו יארק סטעיט וועט שאפן א איבערגעגעבענע געבוי באנק צו העלפן קאארדענירן געבוי דעוועלאפמענט און אינוועסטמענט
דורכאויס די קאטאסטראפע ראיאן .אן אנהויב קאפיטאליזאציע פון  $20מיליאן פון די ערשטע פארטיילונג פון CDBG-DR
געלטער וועט ווערן צוזאמענגעשטעלט מיט סטעיט פאנדס און פארפליכטעט צו פינאנסירן בארעכטיגטע געבוי פראיעקטן וועלכע
אפעלירן פאר הילף דורך די באנק .די באנק וועט בענעפעטירן ניו יארק דורכ'ן פארשטעלן א צענטרעלאזירטע צוגאנג צו געבוי
פארבינדן מיט באשלוס-שטעלן ,ענדערש ווי א פראיעקט-ביי-פראיעקט ,אגענטור ספעציפישע פראצעדור .די קאנצעטראציע אויף
די באנק'ס אינוועסטמענטס וועט זיין אויף פראיעקטן וועלכע פארגרעסערן די בויגזאמקייט פון די ארט'ס געבוי זיך
ווידערצושטעלן צוקונפטיגע דראונגען אדער וועלכע שטעלט צו א פארטאפלונג פון קריטישע סיסטעמען .עס איז ערווארטעט אז
די באנק וועט ווערן געפאנדעט ביז  $200מיליאן דאלארן דורך ווייטערדיגע פארטיילונג רונדעס אדער אזא אנדערע סומע צו
ווערן אינאיינעם באשלאסן מיט .HUD
די באנק וועט נעמען עטליכע שריט אויסצופירן די צילן ,אריינגערעכנט אנטוויקלען א סיסטעם פאר פריאריטיזירן געבוי
פראיעקטן און איניציאטיוון ,צושטעלנדיג א צענטראליזירטע צוגאגנג צו די סטעיט'ס געבוי פלאנירונג פראצעדור ,פארוואלטענדיג
סטעיט ערהוילונג פאנדן פאר געבוי און אנדערע קוועלער פון געלטער ,איבערשמועסן געלעגענהייטן פאר פריוואטע סעקטאר
אינוועסטמענט אין געבוי אין פינאנסירונג באשטעטיגטע פראיעקטן .די פלאנירונג פראצעדורן און ערפארונג פון די ניו יארק
ארבעטס טעסק פאורס וועט ווערן אריינגעלייגט אין די באנק'ס פונקציעס.
די באנק קען מאכן ניצן פון געלטער פון עטליכע קוועלער ,אריינגערעכנט פעדעראלע פארטיילטע ערהוילונג געלטער ,זייטיגע
אדער געמאכטע פארדינסטן ,געלטער פון די סעיל פון לאנג-טערמינענדע חובות און קרעדיט פארבעסערונגען מיט אנדערע סטעיט
קערפערשאפטן .אין צוגאב ,וועט די באנק ארבעטן מיט ביידע פובליק און פריוואטע אינוועסטארס צו אויפטרייבן פאנדן צו
פינאנסירן געבוי דעוועלאפמענטס .אן אדוואנטאזש וואס די באנק וועט האבן איז די מעגליכקייט צו קאמבינירן עטליכע קוועלער
פון געלטער )אזוי ווי פעדעראלע געלטער מיט פריוואטע פאנדן( צו פינאנסירן פראיעקטן אזוי עפעקטיוו ווי עס איז נאר מעגליך.
די באנק וועט ווייזן פאטענציאלע פראיעקטן אנצוקניפן פריוואטע סעקטארן מיט געלעגענהייטן פאר אינוועסטמענט אין געבוי.
קאמיוניטי איבערבוי זאנען פראגראם
ניו יארק סטעיט וועט גרינדן די קאמיוניטי איבערבוי זאנע ) (CRZפראגראם צו ערמעגליכן קאמיוניטי-געטריבענע פלאנירונג
איבערצובויען און איבערצופרישן שטארק געשעדיגטע קאמיוניטס .די סטעיט ערווארט צו פארטיילן אומעפער  $25מיליאן פון די
ערשטע פארטיילונג צוצושטעלן פלאנירונג גרענטס צו קאמיוניטיס וועלכע האבן געליטן קאמיוניטי-ברייטע ווירקונגען.
שפעטערדיגע פארטיילונגען וועט ווערן גענוצט אריינצושטעלן ענדגילטיגע  CRZפלענער .די פלאנירונג גרענטס וועלכע
ערמעגליכן דאס האלטן פון דרויסענדיגע מומחים אלץ ראטגעבערס צו אן אנטיילנעמענדע קאמיוניטיס פלאנירונג קאמיטע ,ווי
אויך די פארפולקאמונג פון קריטישע שטודיעס צו באשליסן די הויפט אויסגעשטעלטקייטן און געברויכן פון די קאמיוניט .די
סטעיט וועט צושטעלן אינפארמאציע און אנווייזונגען צו די קאמיטעס זיי צו העלפן אין אינדענטיפיצירן און ניצן אזעלכע
דרויסענדיגע ריסאורסעס עפעקטיוו און פראדוקטיוו .עס איז ערווארטעט אז די  CRZפראגראם וועט ווערן געפאנדעט ביז $500
מיליאן אדער אזא סומע צו ווערן אינאיינעם באשטימט מיט .HUD

אויסהאלטונג ווידער-איינשטעלונג פאנד פאר קריטישע פאסילעטיס
ענערגיע-פארבינדעטע פארלייכטערונג איז קריטיש פאר וויכטיגע סערוויסעס ערטער ,אריינגערעכנט ,ספעציפיש ,שפיטעלער,
ניורסינג היימען ,און אנדערע ערטער פאר מעגליכע פאפולאציע .אסאך וויכטיגע סערוויסעס ערטער האבן נישט געהאט קיין בעק-
אפ קראפט סיסטמען אדער האבן געהאט אומווירקזאמע בעק-אפ סיסטעמען וועלכע האבן נישט געארבעט דורכאויס די שטורעם.
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אלץ רעזולטאלט פון דעם ,האבן אומציילבארע ערטער געדארפט אוועקציען פאציענטן וועלכע האט געשטעלט א גרעסערע ריזיקע
צו די פאציענטן ווי זיי צו לאזן פארבלייבן אין פלאץ דורכאויס די שטורעם.
צו אדרעסירן די קריטישע געברויך ,וועט ניו יארק סטעיט גרינדן די אויסהאלטונג ווידער-איינשטעלונג פאנד .די סטעיט
ערווארטעט צו פארטיילן אומגעפער  $30מיליאן פון די ערשטע פארטיילונג פון  CDBG-DRגעלטער צוצושטעלן קרעדיט
פארבעסערונג אדער קאנטראל פאר פריוואטע-סעקטאר פינאנסירונג פון ענעריגע-פארבינדעטע פארלייכטערונג פראיעקטן.
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